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Belangrijke informatie:
• Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) en
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
▪
voor Keent-Moesel-Graswinkel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
voor Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster Mart
Verheijden
• Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
▪
voor Keent-Moesel-Graswinkel: het gezamenlijke parochiekantoor
▪
voor Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden
(tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is
doorgeschakeld naar de koster)
Zie achterzijde voor alle adressen en telefoonnummers.
• Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met
de sluitingsdatum van het parochieblad:
Periode
2 juli t/m 14 augustus
13 augustus t/m 25 september

Sluitingsdatum
17 juni
29 juli

Bank- en girorekeningen:
Parochie St. Joseph
Giften restauratiefonds
St. Josephkerk
Parochie De Verrezen Christus
Giften Moeselkapel
Parochie St. Matthias
& De Goede Herder

Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.

NL56 RABO 0156 9065 38
NL94 RABO 0124 4833 13

ING rek.nr.
Rabobank rek.nr.
Rabobank rek.nr.
ING rek.nr.

NL05 INGB 0001 1904 11
NL12 RABO 0156 9095 61
NL49 RABO 0135 9032 54
NL79 INGB 0682 9624 06
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Hemelvaart
‘Staan in de tuin van de stilte, langzaam de tekens herkennen zodat hoop de angst
opzij kan schuiven. En keer dan terug naar je broeders/zusters en breek samen het
brood’. Dat is het basisgevoel op het feest van de Hemelvaart of het weggaan van
Jezus naar zijn Vader. Gekruisigd, gestorven en begraven, misschien nog niet
vergeten door zijn vrienden, maar ze waren toch weggevlucht. Sommigen hadden
zich verstopt, omdat ze vreesden eenzelfde lot te ondergaan. Anderen hielden zich
schuil in hun geboortestreek. Weg was de droom, weg de warme samenkomsten
waar woorden vol liefde werden gesproken, weg de vriendschap.
Exegeten (bijbelspecialisten) vragen zich af hoe lang die stilte en dat zwijgen
hebben geduurd en wie het aandurfde om de stilte te doorbreken. Waarschijnlijk
was dit het initiatief van enkele vrouwen, die vanuit hun diepe overtuiging en vanuit
de kracht van hun liefde de leerlingen weer hebben samengebracht. Zo is de jonge
kerk begonnen en zo waren ze samen in Jeruzalem biddend en pratend.
In de loop der eeuwen hebben we van veel dingen in ons geloof een historisch
verloop gemaakt dat er oorspronkelijk niet was. Zo zeggen we dat Jezus is
gestorven, daarna verrezen en verschenen aan de leerlingen, vervolgens ten hemel
is gestegen om tenslotte zijn Geest met Pinksteren over de leerlingen uit te gieten.
De liturgische kalender heeft daar een logisch verloop in geconstrueerd, maar
oorspronkelijk was dit zo niet bedoeld. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vormden
een onlosmakelijke eenheid. Men zag de drie verhalen als drie varianten van de
verrijzenis.
De verhalen over het lege graf, het zien van Jezus, verwezen naar de ervaring dat
de dood niet het laatste woord heeft. Het verhaal van de hemelvaart beklemtoont
dat de verrijzenis een appèl inhoudt om niet passief te blijven, terwijl Pinksteren het
verrijzenisverhaal is van de kracht en de inspiratie. Elke keer wordt een ander
mythisch motief aangewend om het onbenoembare en onvoorstelbare dat de
verrijzenis is op te roepen.
Jezus zegent zijn leerlingen en zegenend
verdwijnt Hij uit hun ervaring. Ik vind dit een
prachtige beschrijving van wat die leerlingen
hebben beleefd en hoe ze hun geloof in de
verrijzenis verwoorden. Na de ontreddering, de
angst en de vlucht is er die ervaring van
zegenende nabijheid. Wat is er met hen
gebeurd, wat heeft de omkeer bewerkt? Voor
mij verbergt dat gebeuren de schoonheid en
grootheid van ons christendom waardoor angst
omslaat in vertrouwen, zwakte en
kwetsbaarheid kracht worden.
- vervolg zie pagina 4 -
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Had het te maken met de stilte, het eenvoudige samenzijn en samen bidden
waardoor het besef van zegenende aanwezigheid groeide? Als je het verhaal leest,
krijg je de indruk dat de leerlingen op een heel eigen manier bij elkaar zijn geweest
zodat ze de beleving meemaakten van een zegenende aanwezigheid van de
afwezige.
Voor de Emmaüsgangers was het gesprek de vindplaats voor de Derde die
aanwezig kwam, maar weer verdween op het moment dat ze meenden te
herkennen en te vatten. Hier is een groep samen en wachten ze in stilte en zwijgen
op een teken van nabijheid. Hun geschiedenis met Jezus was een open verhaal
zonder einde. Zoals je ervaart als een geliefde van je weggaat of door de dood je
wordt ontnomen. Iets blijft onbegrepen en onaf. Anderzijds kan de klok niet worden
teruggedraaid en is hun geliefde vriend dood en verdwenen. Vrouwen gingen naar
het graf, leerlingen discussieerden met elkaar, men brak samen het brood en bleef
wachtend en biddend samen.
En dan voltrekt zich dat wonder: de ervaring van gezegend te zijn, een ervaring van
wijdingsvolle nabijheid die zich in geen woorden of beelden laat vatten. Hij is er
weer, aanwezig als afwezige, behoedend en nabij op een onuitspreekbare manier.
Het feest van de hemelvaart is daarom omgeven van een grote stilte. De stilte
waarin melancholie schuilt om de leegte en de onvervulbaarheid van het verlangen.
Maar het is ook de stilte waarin een ander spreken groeit, afwezigheid waarin een
andere, nieuwe aanwezigheid groeit.
Immers, wie stil wordt, hoort meer…
Ivo Krewinkel, pastoor

Boek bisschop: 'Getuigen van de Verrijzenis'
Onlangs is het boek ‘Getuigen van de Verrijzenis’ van Mgr. Harrie Smeets
gepresenteerd. De bisschop laat hierin mensen aan het woord die indertijd ‘erbij’
waren en het optreden van Jezus met eigen ogen hebben gezien: de wonderen, het
Laatste Avondmaal, de veroordeling door Pilatus, de kruisiging en uiteindelijk het
lege graf. De bisschop kruipt in de huid van de ooggetuigen van Jezus’ lijden en
laat hen vertellen hoe ze dit ervaren hebben.
Zo passeren Petrus, Johannes, Lazarus, Pilatus, Nicodemus en nog vele andere
bekende personen uit het evangelie de revue. Het zijn uiteraard geen historische
beschrijvingen, maar de persoonlijke interpretaties van Mgr. Smeets van hoe zij
wellicht gereageerd zouden kunnen hebben. Het resultaat is een boekje met
veertien getuigenissen over de Verrijzenis.
Het boek is uitgegeven bij Adveniat en sinds eind maart in de boekhandel
verkrijgbaar of via www.adveniat.nl. Prijs: € 14,90.
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UITNODIGING PAROCHIEAVOND
WOENSDAG 1 JUNI 19.00 – 21.30 UUR KEENTERHART
Aan alle parochianen
en mensen die zich betrokken weten bij onze geloofsgemeenschap.
Tijdens onze laatste parochie-avond hebben we gesproken over de fusie van onze
vier voormalige parochies en inmiddels zijn we één nieuwe parochie geworden: de
Sint Jozefparochie. In de afgelopen periode zijn er ook nog verschillende
ontwikkelingen achter en voor de schermen gaande. Graag willen wij u hierover
bijpraten. En met u van gedachten wisselen over de toekomst van onze
gemeenschap, over onze kerkgebouwen en over de synode die Paus Franciscus in
Rome wil houden over de toekomst van de Kerk in het algemeen.
Echter… wij stellen vooral de ontmoeting centraal!
We hebben koffie/thee en iets er bij, maar ook een glas bier/wijn met een hapje.
Woensdag 1 juni aanstaande in de grote zaal van het KeenterHart van 19.00 u. –
21.30 u.
VAN HARTE WELKOM!
Met vriendelijke groet van het kerkbestuur,
Dré van de Kruijs - Frans Meuwis - Joke Jongeling - Paul Essers - Henk Houben André Wiermans - Ivo Krewinkel, pastoor
- - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden:
Naam: ____________________________________________
Adres: ____________________________________________
Plaats: _______________________________________
Tel.:

___________________________________

E-mail: _________________________________________
Aantal personen: ____________
Aanmelden vóór vrijdag 27 mei kan via keent@parochiesweertzuidoost.nl of u
levert het formulier in op het parochiekantoor op Keent of u neemt het mee als u
naar de kerk komt.
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Opbrengst Vastenactie 2022
De Vastenactie heeft dit jaar in onze parochie het hele mooie bedrag van € 6.120,-opgebracht (Keent/Moesel € 5.620,-- en Leuken/Groenewoud € 500,--).
Met uw bijdrage ondersteunen we de door pastoor Amal (toiletfaciliteiten voor een
basisschool in Andavoorani in Tamil Nadu, India) en pater Jo Kuppens (onderdak
voor zorgpersoneel, verzorgers en familie van de opgenomen patiënten bij het
gezondheidscentrum in Ntcheu, Malawi) aangevraagde projecten.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
***********************************************************************************************

Afwijkende / extra vieringen
•

In de meimaand is er elke maandag t/m zaterdag om 09.00 uur een H. Mis in
de Moeselkapel, met vooraf, om 08.40 uur, het bidden van de rozenkrans.

•

De Communieviering op Leuken (zondag 22 mei om 10.30 uur) is een extra
viering; d.w.z. dat de normale vieringen in dit weekend (dus op zaterdagavond
om 17.30 uur op Leuken en zondagmorgen om 10.00 uur op Keent) gewoon
doorgaan.

•

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, is er alléén een
H.Mis om 09.00 uur in de Moeselkapel met voorafgaand
Rozenkransgebed; de aanbidding vervalt.

•

Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, is er om 09.00
uur een H.Mis in de Moesekapel.

***********************************************************************************************

Resultatenrekening van het parochiecluster
Keent, Moesel en Leuken, Groenewoud 2020 en 2021
Vanaf 1 januari 2022 zijn de parochies St. Joseph (Keent), De Verrezen Christus
(Moesel), St. Matthias (Leuken) en De Goede Herder (Groenewoud) gefuseerd.
Hierbij is één nieuwe parochie ontstaan onder de naam R.-K. Parochie Sint Jozef
en volledige samenvoeging van opbrengsten en kosten en bezittingen en schulden.
Per 1 januari 2022 zijn alle administraties samengevoegd tot één nieuwe administratie, zowel voor de boekhouding als de ledenadministratie. In de administratie
zullen, daar waar het mogelijk is, de inkomsten en uitgaven per parochie worden
bijgehouden.
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Hierop vooruitlopend presenteren wij nu al een samengevoegde jaarrekening over
de jaren 2020 en 2021.
Dat het verlies in 2021 iets minder is dan in 2020 komt voornamelijk door verdergaande bezuinigingen en enkele toevallige meevallers. De financiële positie van de
vier parochies blijft onverminderd zorgelijk.
Onze grootste zorg blijft de gestage daling van de bijdragen van parochianen. De
parochie is voor haar voortbestaan volledig afhankelijk van deze bijdragen. Voor de
kerkelijke dienstverlening ontvangen wij geen subsidie van overheid en Bisdom.
Als u wilt dat de parochie en daarmee de dienstverlening blijft bestaan overweeg
dan eens een (extra) bijdrage. Dank aan iedereen, die onze parochie financieel
ondersteunen!
Namens het kerkbestuur
Frans Meuwis
Penningmeester.

Resultatenrekening van het parochiecluster Keent, Moesel en
Leuken, Groenewoud 2020 en 2021
KOSTEN

2020

2021

INKOMSTEN

2020

2021

Persoonskosten

63.615,06

63.717,29

Kerkbijdragen

54.771,72

50.932,92

Kosten
onroerend goed

83.075,81

75.781,74

Collecten

14.069,71

15.951,45

Kosten
begraafplaatsen

83.743,32

59.639,36

Stipendia

2.974,80

3.671,35

1.982,68

2.473,31

Overige bijdragen
van parochianen

67.979,10

66.092,06

Kosten
eredienst

26.639,47

27.513,58

Opbrengsten uit
bezittingen en
beleggingen

20.182,67

20.858,53

Kosten
pastoraal

5.000,87

5.202,84

Opbrengsten
begraafplaatsen

84.439,33

58.596,50

Afdrachten en
bijdragen

29.038,77

32.527,32

Functionele
inkomsten

500,00

518,00

Beheerskosten

19.476,05

17.443,33

Incidentele baten

2.405,00

1.824,00

2.074,42

-2.296,26

Verliessaldo

67.324,12

63.557,70

=========

=========

=========

=========

314.646,45

282.002,51

314.646,45

282.002,51

Bankkosten

Incidentele
lasten
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PERSONALIA
Overleden:
KEENT/MOESEL:
• 12 april
: de heer Albert Halfers, 91 jaar
• 30 april
: de heer Jaques Vossen, 93 jaar
LEUKEN/GROENEWOUD:
• 26 april
: mevrouw Truus Driessen - van Hoef, 77 jaar
• 27 april
: de heer Henk van Kimmenade, 62 jaar
Mogen zij nu voor altijd rusten in vrede in het huis van onze hemelse Vader.
Doopjes:
In de Moeselkapel:
•
30 april : Quinn Broods, zoon van Rens Broods en Cherelle van Dorp
Van harte proficiat voor deze dopeling en zijn ouders!
En we feliciteren ook alle communicanten, zowel van het schooljaar 2020-2021 als
2021-2022, die op verschillende zondagen in de kerk van Keent en van Leuken hun
Eerste Heilige Communie hebben mogen ontvangen.

PASTORAAT OP MAAT
Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen.
Dat neemt uiteraard niet weg dat huisbezoek nog steeds een belangrijke vorm is
van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk
gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament
van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor
een afspraak maken.

KOFFIEZONDAG
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken
na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!!
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Liturgische agenda en misintenties
21 mei t/m 27 mei 2022
Za.
21 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.40 uur:
09.00 uur:

Rozenkrans bidden
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest

Za.

21/22 mei

Zesde zondag van Pasen
Evang. Joh. 14, 23-29 (C)
Jan Stals (jaardienst) en voor Mia Stals - Clijsters
Alda van de Kerkhof - Clement en Bèr van de Kerkhof
(jaardienst)

21 mei

Kerk van
Leuken
Zo.
22 mei
Keenterkerk

17.30 uur:

10.00 uur:

Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking

10.30 uur:

1e H. Communiemis communicanten 2021-2022
IKC Leuken / Basisschool Aan de Bron / OBS de
Graswinkel / SBO Het Palet / SO Adelante
Brunssum
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

Ma.
23 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.40 uur:
09.00 uur:

Rozenkrans bidden
Dat de communicanten van dit jaar
met Jezus in hun leven verbonden blijven

Di.
24 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.40 uur:
09.00 uur:

Rozenkrans bidden
Voor christenen die zich inzetten in de catechese en
als ondersteuning in de parochie

Kerk van
Leuken

Wo.

25 mei

Moeselkapel
Moeselkapel

08.40 uur:
09.00 uur:

Do.
26 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.40 uur:
09.00 uur:

Moeselkapel

09.30 10.00 uur:

H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en
kerkleraar (gedachtenis)
H. Gregorius VII, paus (gedachtenis)
H. Maria Magdalena de’Pazzi, maagd (gedachtenis)
Rozenkrans bidden
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
Hemelvaart van de Heer (Hoogfeest)
Rozenkrans bidden
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap
Toon van Diepen (jaardienst); Familie Stroucken
AANBIDDING VERVALT !!
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Vr.

27 mei

Moeselkapel
Moeselkapel

08.40 uur:
09.00 uur:

H. Augustinus van Canterbury, bisschop
(gedachtenis)
Rozenkrans bidden

28 mei t/m 3 juni 2022
Za.
28 mei
Moeselkapel
Keenterkerk

08.40 uur:
09.00 uur:

Rozenkrans bidden
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in
hun leven mogen ervaren

Za.

28/29 mei

Zevende zondag van Pasen
Evang. Joh. 17, 20-26 (C)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

28 mei

Kerk van
Leuken

17.30 uur:

Zo.
29 mei
Keenterkerk

10.00 uur:

Wiel Smolenaers (jaardienst) en Gonnie Smolenaers Verdonkschot
Michel Vanderfeesten (jaardienst) en de overledenen
van de familie Vanderfeesten - Kunnen
(Zang: m.m.v. het Gregoriaans Herenkoor)

Ma.
30 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.40 uur:
09.00 uur:

Rozenkrans bidden
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochies

Di.
31 mei
Moeselkapel
Moeselkapel

08.40 uur:
09.00 uur:

Maria Visitatie (Feest)
Rozenkrans bidden
Voor een bijzondere intentie

Wo.
1 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Do.
2 juni
Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

3 juni

Moeselkapel

09.00 uur:

H. Justinus, martelaar (gedachtenis)
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en
het godgewijde leven.
HH. Marcellinus en Petrus, martelaren (gedachtenis)
Tot zekere intenties
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
(gedachtenis)
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap
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4 juni t/m 10 juni 2022
Za.
4 juni
Kerk van
Leuken
Zo.
5 juni
Keenterkerk
Koffiezondag
Ma.

6 juni

Moeselkapel

4/5 juni
17.30 uur:

Pinksterzondag (Hoogfeest)
Alle overledenen van de parochie St. Matthias & De
Goede Herder
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)

10.00 uur: Wiel Steijvers (jaardienst)
Jos Verstappen
Thea Lamboo
(Zang: m.m.v. Gemengd koor Moesel)
Tweede Pinksterdag
Heilige Maria, moeder van de Kerk (gedachtenis)
09.00 uur: Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking

Di.
7 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel

Wo.
8 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Cor Steijvers

Do.

9 juni

Moeselkapel
Moeselkapel
Vr.
10 juni
Moeselkapel

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:
09.00 uur:

Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
(Feest)
José Bongers - Vossen en overleden familie
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open
blijven staan voor Gods Geest

11 juni t/m 17 juni 2022
Za.

11 juni

Kerk van
Leuken
Zo.
12 juni
Keenterkerk

11/12 juni
17.30 uur:

10.00 uur:

H. Drie-Eenheid (Hoogfeest)
Evang. Mt. 5, 38-42
Voor het welzijn van onze parochie

Sjaak Janssen (jaardienst)
Harrie van Pol en dochter Toos van Pol vanwege
beider verjaardagen en als jaardienst
(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis)
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Di.
14 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.
15 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Voor roepingen tot het priesterschap,
het diaconaat en het godgewijde leven.

Do.
16 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Lies Linden - Verdonkschot en Martien Linden
José Bongers - Vossen en overleden familie

Moeselkapel
Vr.
17 juni
Moeselkapel

H. Lidwina, maagd (Feest)
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus
Franciscus

09.30 10.00 uur:

AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

09.00 uur:

Voor een bijzondere intentie

18 juni t/m 24 juni 2022
Za.

18 juni

Kerk van
Leuken

18/19 juni
17.30 uur:

Zo.
19 juni
Keenterkerk

10.00 uur:

Di.
21 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.

22 juni

Moeselkapel
Do.

09.00 uur:

23 juni

Moeselkapel
Moeselkapel

09.00 uur:
09.30 10.00 uur:

Sacramentsdag – Heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus (Hoogfeest)
Evang. Lc. , 11b-17
Alle overledenen van de parochie St. Matthias & De
Goede Herder
Tina Nies - Driessen (verjaardag)
Cor Steijvers (Vaderdag)
Pierre Stijnen (Vaderdag)
H. Aloysius Gonzaga, religieus (gedachtenis)
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest
H. Paulinus van Nola, bisschop (gedachtenis)
HH. Johannes Fisher, bisschop, en Thomas More,
martelaren (gedachtenis)
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons
ziekenhuis en verzorgingshuizen
Geboorte van de H. Johannes de Doper
(Hoogfeest)
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
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Vr.
24 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

H. Hart van Jezus (Hoogfeest)
Mia Stals - Clijsters (herdenking verjaardag) en Jan
Stals

25 juni t/m 1 juli 2022
Za.

25 juni

Kerk van
Leuken

25/26 juni
17.30 uur:

Zo.
26 juni
Keenterkerk

10.00 uur:

Di.
28 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Wo.
29 juni
Moeselkapel

09.00 uur:

Do.

30 juni

Moeselkapel

09.00 uur:

Moeselkapel

09.30 10.00 uur:

Vr.
1 juli
Moeselkapel

09.00 uur:

Dertiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 9, 51-62 (C)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)
Om Gods Zegen over onze parochiegemeenschap
(Zang: m.m.v. het Gregoriaans Herenkoor)
H. Ireneüs, bisschop en martelaar (gedachtenis)
Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus
HH. Petrus en Paulus, apostelen (Hoogfeest)
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die
meehelpen in onze kerken
HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome
(gedachtenis)
Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking
AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel

2 juli t/m 3 juli 2022
Za.

2 juli

Kerk van
Leuken
Zo.
3 juli
Keenterkerk
Koffiezondag

2/3 juli
17.30 uur:

Veertiende zondag door het jaar
Evang. Lc. 10, 1-12.17-20 of 10, 1-9 (C)
Voor het welzijn van onze parochie

10.00 uur:

Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
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Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein
Uitvaartverzorging
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4
6004 VE Weert
Telefoon 543815

Friture De Köster
543815
Kruisstraat 7
6006 ZJ Weert
Telefoon
537333

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

www.frituredekoster.nl

Podotherapie Hermanns
Houtstraat 12/Kerkstraat 94
6001 SJ / 6006 KR Weert
Telefoon 085 053 00 33

Apotheek Zuijdgeest
Oudenakkerstraat 57
Weert
Telefoon 524084

www.podotherapiehermanns.nl

www.apotheekzuijdgeest.nl

Steenhouwerij Kanters Weert
BV grafmonumenten -

Elektro Peulen B.V.

Nass

Elektrotechnisch Installatiebureau

marmerwerken

Hoolstraat 3
6006 SL Weert
Telefoon 535529

St. Luciastraat 18
6002 BP Weert
Telefoon 534651

www.kanters-weert.nl

www.peulenbv.nl

Jac Ruyters
Allround painting
Pastoor Cramerstraat 2
6102 AC Echt
Telefoon 0475 483400

Laurens Geuns
Uitvaartverzorging
Vogelsbleek 18 A
6001 BE Weert
Telefoon
549630

www.ruyters.nl

www.geuns.nl

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…

Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan…
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5496

Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot

“adverteerders van de maand”.
Deze keer zijn dit:

Oudenakkerstraat 57
6006 BB Weert
Telefoon 524084
www.apotheekzuijdgeest.nl

Houtstraat 12
6001 SJ Weert

Kerkstraat 94
6006 KR Weert

Telefoon 085 053 00 33
www.podotherapiehermanns.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIEWIJZER
Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:
1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer
naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres
parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
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PAROCHIE SINT JOZEF
Keent / Moesel-Graswinkel / Leuken-Groenewoud
Website: www.parochiesweertzuidoost.nl
Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
Vieringen:

in het weekend zaterdagavond
zondagmorgen
door de week
dinsdag t/m vrijdag

Kerkgebouwen: St. Josephkerk Keent
De Verrezen Christus, Moesel
Moeselkapel
St. Matthiaskerk Leuken

17.30 uur Kerk van Leuken
10.00 uur Keenterkerk
09.00 uur Moeselkapel

Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Irenelaan 93, 6006 HC Weert
Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

PAROCHIEKANTOOR:
Adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.
Voor zaken van Keent kunt u bellen naar
of mailen
keent@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 534609

Voor zaken van Moesel kunt u bellen naar
of mailen
moesel@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 541609

Voor zaken van Leuken/Groenewoud kunt u bellen naar
of mailen
leuken@parochiesweertzuidoost.nl

tel. 532214

KERKBESTUUR:
voorzitter:
Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert
secretaris:
de heer Henk Houben
Herenstraat 223, 6004 XJ Weert
penningmeester: de heer Frans Meuwis
Kerkstraat 64, 6006 KR Weert
KOSTERS:
MOESELKAPEL: mevrouw Maria Vossen
Willem de Zwijgerstraat 8 B, 6006 CL Weert
KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp
Parklaan 7, 6006 NT Weert
KERK LEUKEN: de heer Mart Verheijden
Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert

tel. 533560
tel. 524346
tel. 539946

tel. 06 50470103
tel. 06 27475386
tel. 539291

